
Zespół Aspergera jest zaburzeniem rozwoju mieszczącym się w spektrum autyzmu, które 

cechuje upośledzenie komunikacji dwustronnej, komunikacji słownej oraz pozasłownej, 

niechęć do zaakceptowania zmian, brak giętkości myślenia i bardzo szczególne 

zainteresowania.  

Zaburzenie to jest spotykane częściej niż autyzm, jednak rzadko jest rozpoznawane – zarówno 

przez rodziców, jak i przez specjalistów. Zdarza się, że dziecko z łagodną formą zespołu 

Aspergera nigdy nie zostaje zdiagnozowane, a wszyscy traktują je po prostu jako nieco 

dziwaczne i ekscentryczne.  

Zespół Aspergera – kryteria występowania 
1.Jakościowe nieprawidłowości w zakresie wzajemnych interakcji społecznych (kryteria jak 

dla autyzmu). 

2.Niezwykle nasilone, wyizolowane zainteresowania albo ograniczone, powtarzające sięi 

stereotypowe wzorce zachowania, zainteresowań i aktywności.  

3.Nie stwierdza się istotnego klinicznie opóźnienia w zakresie języka mówionego i 

rozumienia języka lub rozwoju czynności poznawczych. 

 4.Wypowiadanie pojedynczych słów było rozwinięte do drugiego roku życia lub wcześniej. 

5.Komunikatywne wyrażenia zaczęły być używane do trzeciego roku życia lub wcześniej. 

6.Umiejętność pomagania sobie, zachowanie adaptacyjne i zaciekawienie środowiskiem w 

okresie pierwszych trzech lat było na poziomie odpowiadającym rozwojowi intelektualnemu. 

7.Ruchowa niezgrabność, niezdarność.  

8.Pojedyncze, szczególne umiejętności, często związane z nieprawidłowym koncentrowaniem 

się na nich.  

Sfera społeczna. 

 Uczniowie z zespołem Aspergera mają znaczne trudności z nawiązywaniem przyjaźni. Jest to 

spowodowane niemożnością zrozumienia drobnych aspektów życia społecznego, które 

opisują, jak tę przyjaźń nawiązać. W przypadku uczniów starszych brak przyjaźni może być 

odczuwany jako duży problem (próbują nawiązać przyjaźń, ale trudno im ją podtrzymać). 

Zdarza się jednak i tak, że nawiązane przyjaźnie trwają długo. Odnalezienie się w 

społeczeństwie wymaga od dzieci z zespołem Aspergera zapamiętania i zakodowania wielu 

umiejętności socjalnych. Wykazują oni niezdolność zrozumienia skomplikowanych reguł 

interakcji społecznych: 

 •bywają naiwni, skrajnie egocentryczni, 

 •mogą nie lubić kontaktu fizycznego,  

•często mówią w kierunku ludzi zamiast do nich, 

 •nie rozumieją dowcipów, ironii i metafor, 

 •stosują monotonny lub wyniosły, nienaturalny ton głosu, 

 •niewłaściwie wykorzystują kontakt wzrokowy,  

•brak im wrażliwości i taktu,  

•niewłaściwie interpretują wskazówki społeczne,  

•nie są w stanie ocenić „dystansu społecznego”,  

•wykazują się niewielką zdolnością inicjowania i podtrzymywania konwersacji, 

 •mają dobrze rozwiniętą mowę, ale występują u nich problemy z komunikacją,  

•styl wypowiedzi często przypomina wypowiedzi osób dorosłych i charakteryzuje się 

pedantycznością, 

 •łatwo dają się wykorzystywać (nie zauważają, że inni je okłamują, próbują oszukać), 

•zazwyczaj chcą uczestniczyć w życiu społecznym.  

Dla prawidłowego funkcjonowania potrzebują ustalonych schematów w uporządkowanym 

świecie. Bardzo często miewają kłopoty z podjęciem decyzji, więc wycofują się do 

ulubionych zajęć. 



 Uwielbiają pochwały, wygrywanie i bycie pierwszymi, słabo radzą sobie w sytuacji porażki, 

nie potrafią stawić czoła krytyce.  

Sfera poznawcza 
 Mocną stroną uczniów z zespołem Aspergera jest zapamiętywanie faktów, dat, postaci, wiele 

jest dzieci uzdolnionych matematycznie. Pojawiają się znaczne zaburzenia koncentracji 

uwagi, rozpraszanie przez bodźce zewnętrzne, zdezorganizowanie działania, duże trudności z 

poświęcaniem uwagi temu, co się dzieje w klasie. Uczeń nie jest w stanie określić poziomu 

istotności poszczególnych zagadnień, często więc skupia uwagę na mało znaczących 

bodźcach (nie ma to związku z osłabieniem koncentracji). Uczniowie z zespołem Aspergera 

mają skłonność do wycofywania się do swoich skomplikowanych światów wewnętrznych 

(jest to zjawisko znacznie bardziej intensywne niż typowe „śnienie na jawie”). Pojawiają się 

trudności z uczeniem się w grupie.  

Dzieci często znajdują sobie ekscentryczne, absorbujące zajęcia lub oddają się dziwacznym, 

intensywnym fiksacjom. Uwielbiają wypowiadać się na tematy dotyczące obszarów ich 

zainteresowań oraz zadawać powtarzające się pytania związane z zainteresowaniami. 

Wyróżnia je nieumiejętność rezygnowania z niektórych pomysłów, często podążają za swymi 

skłonnościami niezależnie od wymagań zewnętrznych. Niekiedy odmawiają uczenia się 

czegokolwiek, co wykraczałoby poza ich ograniczone pole zainteresowań. Ich mowa nie jest 

zaburzona, ale posługują się nią w sposób nietypowy, przenoszą dokładne znaczenie tekstu 

czytanego lub słyszanego i nie rozumieją żartów oraz figur retorycznych. Sfera ruchowa. 

Dzieci z zespołem Aspergera są niezgrabne i nieporadne pod względem fizycznym: stawiają 

sztywne, niezręczne kroki, nie mają osiągnięć w grach wymagających zdolności 

motorycznych, doświadczają problemów z ruchami precyzyjnymi, które mogą stać się 

przyczyną kłopotów z pisaniem, powodować zmniejszenie tempa rozwiązywania zadań 

szkolnych oraz wpływać na umiejętność rysowania.  

Sfera emocjonalna. 

Uczniowie z zespołem Aspergera wykazują się inteligencją umożliwiającą im podejmowanie 

współzawodnictwa w ramach typowego systemu nauczania, jednak bardzo często nie 

posiadają odpowiednich zasobów emocjonalnych, które pozwoliłyby im radzić sobie z 

realizowanymi w klasie zadaniami. Cechuje ich duża podatność na stres, który najczęściej jest 

powodowany trudnościami adaptacyjnymi. Ich samoocena jest niska, są wobec siebie bardzo 

krytyczni, nie tolerują pomyłek. Typowe dla nich reakcje na stres lub frustrację cechują się 

wściekłością, zdarzają się również przypadki utraty samokontroli. 

 Dzieci z zespołem Aspergera rzadko wydają się zrelaksowane, łatwo się 

zniechęcają(szczególnie gdy rzeczywistość różni się od wizji wynikającej z ich sztywnych 

poglądów), mają nastrój depresyjny. Często zachowują się niezgodnie z zasadami, jednak w 

większości przypadków takie zachowanie jest wynikiem niemożliwości porozumienia się, 

kłopotów ze zrobieniem czegoś oraz przeżywanej frustracji. Dla prawidłowego rozwoju 

potrzebują miłości, czułości, troski, cierpliwości i zrozumienia ze strony innych. 

Charakterystyczna potrzeba skończenia (za wszelką cenę) raz rozpoczętego zadania może 

powodować stres, z którym radzą sobie między innymi poprzez nieprawidłowe zachowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co to są zaburzenia hiperkinetyczne dzieci i młodzieży? 

Zaburzenia hiperkinetyczne to inaczej zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Zaczynają 

się we wczesnym dzieciństwie i charakteryzują się: 

 Brakiem wytrwałości w realizowaniu zadań przez dziecko. 

 Dużą przerzutnością uwagi. 

 Nadmierną aktywnością, impulsywnością. 

Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową nie potrafi być spokojne na lekcji, zakłóca pracę 

nauczycielom, wdaje się w konflikty z rówieśnikami, osiąga znacznie gorsze wyniki w nauce 

(pomimo inteligencji). 

Dodatkowo dzieci z tymi zaburzeniami cierpią na zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe 

oraz znacznie częściej, niż rówieśnicy, mają problem z nadużywaniem substancji 

psychoaktywnych. 

Zaburzenie hiperkinetyczne to schorzenie częściowo uwarunkowane genetycznie. Przyczyn upatruje 

się w zaburzeniach równowagi neuromediatorów i dróg neuronalnych, które prowadzą do zakłóceń 

pracy mózgu. Nieprawidłowości te przejawiają się w postaci zaburzeń: 

  -  Pamięci. 

 -   Nastroju. 

 -   Poziomu pobudzenia. 

  -  Umiejętności wykonywania zadań. 

Dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej mają również inną budowę mózgu. 

 

JACY SĄ UCZNIOWIE Z AUTYZMEM? 

Wykazują nieprawidłowości w zakresie: 

-Relacji społecznych 

-Komunikowania się 

-Zachowań 

KOMUNIKACJA 

•Trudności z:  

-rozumieniem przekazów innych 

-ekspresją siebie (przekazywaniem komunikatów, zadawaniem pytań) 

-prowadzeniem dialogu 

RELACJE SPOŁECZNE: 

•Niedostateczne wykorzystanie kontaktu wzrokowego, wyrazu twarzy, postawy ciała i gestów 

•Ograniczenia w zakresie inicjowania i podtrzymywania relacji społecznych; 



•Niedostateczny rozwój związków rówieśniczych obejmujący wzajemnie podzielane 

zainteresowania, czynności i emocje; 

•Brak odwzajemnienia emocjonalnego i dostosowania swoich zachowań do kontekstu 

społecznego 

ODBIÓR I PRZETWARZANIE INFORMACJI 

•Zaburzenia sensoryczne• 

Dominacja myślenia obrazowego nad werbalnym 

•Tendencja do myślenia asocjacyjnego 

•Dobra pamięć mechaniczna (dotycząca faktów) 

•Słaby poziom myślenia abstrakcyjnego (rozwijania pojęć, wnioskowania, wydawania 

osądów) oraz rozumienia sytuacji społecznych.  

•Sztywność poznawcza, z myśleniem mało podatnym na perswazję, słabe rozumienie 

czytanego tekstu oraz zaburzenia tzw. pamięci operacyjnej czyli roboczej pamięci 

krótkotrwałej. 

 

       OSŁABIENIE CENTRALNEJ KOHERENCJI 

•Skupianie się na detalach; 

•Osłabiona umiejętność scalania części składających się na całość i nadawania im znaczenia; 

•Trudności z generalizacją-transferem umiejętności i wiedzy. 

ZABURZENIA W ZAKRESIE TEORII UMYSŁU  

Utrudnione wnioskowanie o: 

•Stanach umysłu innych osób; 

•Stanie własnego umysłu 

Problemy związane ze sprawnością ruchową: 

•Zaburzenia równowagi;•Sztywny sposób poruszania się; 

•Zaburzenia rytmu i naśladowania ruchów podczas zabawy; 

•Obniżona sprawność manualna. 

Przykłady języka wizualnego: 

•Przedmioty 

•Rysunki 

•Fotografie 

•Piktogramy 



•Obrazki słowne 

•Dziennik 

•kalendarz 

Kontrolowany sposób mówienia 

•Zwracanie uwagi, czy polecenie kierowane do całej klasy zostało odebrane przez  ucznia  z  

autyzmem  i  jeśli  to  potrzebne  skierowanie  go  również indywidualnie do niego, 

•Przekazywanie  najistotniejszych  informacji    –  „nie  zalewać potokiem słów”, 

•Robienie   przerw   między   zdaniami,   tak   by   dziecko   miało   czas   na przetworzenie  

informacji;  po  zadaniu  pytania,  polecenia  danie  czasu dziecku na zareagowanie, 

•Unikanie sarkazmu i aluzji, wyjaśnianie metafor, 

•Formułowanie poleceń wprost (unikanie pytania dziecko o zgodę, gdy tak naprawdę musi 

wykonać zadanie, czy polecenie), 

•Zadawanie  pytań „zamkniętych” i  z  podanymi  możliwościami  do  wyboru np.:  zamiast:  

„Co  chcesz  teraz  robić?”  to:  „Chcesz  teraz  czytać,  czy pisać 

•Mów powoli, używaj tylko niezbędnych słów. 

•Zsynchronizuj swój język z działaniem. 

•Naucz zwracać się do innych ludzi. 

•Nie zmuszaj do nawiązania kontaktu wzrokowego 

•Poproś o zapisanie pytania. 

•Uważaj na głośność mówienia, zwłaszcza przy dzieciach z nadwrażliwością słuchową; 

•Pamiętaj, że  w  związku  z  trudnościami  w  prawidłowym odczytaniu   przez   ucznia   

sygnałów   pozawerbalnych, każdy   wyraz   twarzy   i   gest   powinien   być poparty 

informacją słowną 

Wspieranie w samodzielnej pracy 

•Przedstawienie zadania w sposób jak najbardziej jasny dla dziecka, podzielenie go na 

mniejsze etapy, 

•Czasem zmniejszenie trudności zadania lub jego skrócenie, 

•Można również przedstawić dziecku lub zrobić razem z nim plan wykonania zadania, 

•Należy jasno określić, kiedy jest koniec zadania. 

Wykorzystaj specjalne zainteresowania dziecka 

•Nagradzając     poświęć trochę czasu     pytając    o    jego     specjalne zainteresowania 

(timer na czas nauki materiału z programu, po tym czasie dziecko   może   przez   2   minuty   

może   opowiadać nam   o   swoich zainteresowaniach); 

•Wykorzystaj  jego  specjalne  zainteresowania,  by  podnieść ego  status  w grupie; 



•Pozwolenie  uczniowi  na  stosowanie  własnych  metod  do  rozwiązywania 

zadań(poproszenie go o ich pokazanie lub wytłumaczenie).  

Radzenie sobie z impulsywnością ucznia: 

•Używaj  czasomierzy-dziecko  z  autyzmem  ma  słabe  wyczucie  czasu, wykorzystaj timer, 

zanim nastawisz go uprzedź dziecko o zadaniu, które ma wykonać, ile ma na nie czasu     

•Mówiąca  pałeczka-osoba,  która  jątrzy ma  może  mówić(technika ucząca czekania na 

swoją kolej) 

Gdy dziecko jest bardzo aktywne na lekcji, a jednocześnie impulsywne, wzywaj je jako 

drugie lub trzecie do odpowiedzi;  

•Przypominaj   obowiązujące   zasady,   np.   „Na   lekcji   mówimy,   gdy jesteśmy   

poproszeni   przez   nauczyciela”,   „Kiedy   mówi   nauczyciel, uważnie słuchamy”. 

Gdy uczeń ma trudności w czytaniu ze zrozumieniem: 

•Zastosuj metodę posługiwania się ilustrowanym tekstem; 

•Pamiętaj, że dla dziecka z zespołem Aspergera książki o tematyce popularno-naukowej mogą 

być bardziej zrozumiałe niż opowiadania 

•Nie zakładaj, że uczeń zrozumiał to, co przeczytał; 

•Sprawdzaj stopień zrozumienia tekstu, zadawaj dodatkowe pytania; 

•W pracy nad zrozumieniem tekstu pomocne dla ucznia mogą być cząstkowe pytania: „Co się 

wydarzyło? Kiedy? Gdzie? Komu? Jakie było zakończenie zdarzenia? Dlaczego? Co 

przeżywał bohater?” 

WRAŻLIWOŚĆSENSORYCZNA 

•słuch- pozwól dziecku na korzystanie ze stoperów, słuchawek budowalnych (wyciszających 

bodźce słuchowe); 

•wzrok – dziecko może nosić okulary przeciwsłoneczne, niech siedzi z daleka od światła 

słonecznego; unikaj oświetlenia klasy lampami jarzeniowymi 

•dotyk– ubranie łatwe do założenia, uważaj na szczególnie wrażliwe części ciała dziecka 

(zwiększony próg bólu może prowadzić do braku współpracy) 

•zapach (unikaj mocnych perfum, zadbaj o świeże powietrze w klasie, pozwól dziecku na 

posiadanie kawałka materiału nasączonego ulubionym zapachem) 

 

 

 

 

 



Organizatorzy XXV edycji Samorządowego Konkursu Nastolatkó  „8 Wspaniałych” - Wydział 
Edukacji UMT i Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu - zapraszają uczniów klas 7 i 8 szkół 
podstawowych oraz  uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w  konkursie.  

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: miejskim i ogólnopolskim. Głównym jego celem 
jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży oraz  upowszechnianie 
młodzieżowego wolontariatu.  

I. Warunki zgłoszenia 

 Kandydata lub grupę może zgłosić pedagog  szkoły, wychowawca klasy,  dyrektor szkoły 
lub placówki, organizacja pozarządowa, rodzice, koleżanki i koledzy,  
a także kandydat lub grupa mogą  zgłosić się sami.  

 Dokumentację:  
o wypełnioną kartę zgłoszenia  
o załączniki potwierdzające działalność kandydata lub grupy 
o aktualne  zdjęcie  kandydata lub grupy  w formie elektronicznej (np. na 

pindrive)   

należy dostarczyć do 29 lutego 2020 r.  do sekretariatu w Młodzieżowego Domu Kultury lub 
Wydziału Edukacji  UMT.   

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie MDK 
www.mdktorun.pl w zakładce „wydarzenia”. 

II. Rozmowy Komisji z kandydatami  odbędą się 11  marca 2020 od godz. 10.00 w  
MDK ul. Przedzamcze 11/15, sala  nr 101 – I piętro. O dokładnej godzinie rozmowy 
kandydat zostanie poinformowany po zebraniu wszystkich zgłoszeń.            

III. Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń MDK, a laureaci zostaną 
poinformowani osobiście lub telefonicznie.  Wszyscy uczestnicy otrzymają listy 
gratulacyjne od członków Komisji. Informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu 
zostaną przekazane do sekretariatów zainteresowanych szkół oraz  do lokalnych 
mediów. 

IV. Finał Miejski: wybrana przez komisję grupa Wspaniałych zostanie uhonorowana  
28 kwietnia 2020 r. podczas uroczystego finału miejskiego w MDK - otrzyma z 
rąk Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego odznaki Wspaniałego i dyplomy 
gratulacyjne jak również nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Torunia. 

V. Etap ogólnopolski: spośród finalistów komisja dokona wyboru laureata, który 
będzie reprezentował  Miasto Toruń na  etapie  ogólnopolskim.  Eliminacje 
ogólnopolskie odbędą się   2 - 3   kwietnia 2020 roku w Warszawie. 

VI. Finał Ogólnopolski:  odbędzie się  5 - 7 czerwca 2020 roku, podczas którego 
zostanie ogłoszona Ogólnopolska Ósemka Wspaniałych. Wyjazd toruńskich 
laureatów na finał jest finansowany przez Urząd Miasta, który zapewnia opiekę 
pedagogiczną, transport i noclegi.  Miejsce finału jeszcze nie zostało określone przez 
Fundację Świat na TAK w Warszawie – organizatora edycji ogólnopolskiej konkursu.  

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania wyróżniających się uczniów. Proszę zapoznać się z 
uaktualnionym regulaminem konkursu. 

 

 

http://www.mdktorun.pl/

